
 

 

 

ESTATUTS 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

 

Article l 
 

La Federació Andorrana de Tir és una entitat privada d'interès cívic i social que gaudeix de 

personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen 

caràcter lucratiu, i que està constituïda per clubs, agrupacions esportives, seccions esportives, 

esportistes, àrbitres i tècnics, que es dediquin a la pràctica de les diferents modalitats esportives de 

tir, en la forma i per a la consecució dels objectius que es defineixen en els presents Estatuts. 

 

Exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu, i actuen com a agents 

col·laboradors de l’Administració pública. 
 

Article 2 
 

La Federació Andorrana de Tir té com a finalitat bàsica la d'ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat 

esportiva de tir a Andorra, en coordinació amb el Ministeri competent en Esports, d'acord amb el 

que disposen aquests Estatuts, la legislació vigent en la matèria i la que en un futur es pugui dictar, a 

la que s’haurà d’adaptar. Així mateix, se sotmetrà a les disposicions de la Federació Internacional 

corresponent. 

 

 
MODALITATS I DISCIPLINES ESPORTIVES 
 

Article 3 
 

S'entén per esport o modalitat esportiva aquella activitat bàsicament física, lliure i voluntària, 

practicada individual o col·lectivament, en forma de competició o lleure i sotmesa a una normativa 

reglamentaria, assumida pels òrgans federatius. 
 

La Federació Andorrana de Tir, és una entitat que agrupa diferents modalitats esportives derivades 

de la pràctica del tir, i en conseqüència són competència d'aquesta Federació les modalitats 

esportives següents: 

 

➢ I.S.S.F.  Silueta, Plat, Vol 

➢ M.L.A.I.C.  Armes antigues 

➢ W.B.S.F.  Bench Rest 

➢ I.D.P.A.  Tir defensiu 

➢ I.P.S.C.  Recorreguts de tir 

 

F E D E R A C I Ó  A N D O R R A N A  D E  T I R  

 



 

 

DOMICILI 

 

Article 4 

 

El domicili social de la Federació Andorrana de Tir és a Andorra la Vella, Plaça Guillemó nº 6, 3er 

1ra (Principat d’Andorra), i pot ser modificat per l'Assemblea General a proposta de la Junta 

Directiva, fet que ha de ser comunicat al Ministeri competent en Esports. 

 

 

FUNCIONS 

 

Article 5 

 

La Federació Andorrana de Tir, sense perjudici de les competències i estaments que la composen, i 

a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de les 

diferents modalitats de tir a Andorra, exerceix, en coordinació amb el Ministeri competent en 

Esports, les funcions següents: 

 

1. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les 

disciplines i modalitats esportives que li són pròpies, informant regularment dels seus 

programes i activitats al Ministeri competent en Esports. 

 

2. Contribuir mitjançant la informació i la difusió adequada a un major coneixement de l’esport 

del tir, tenint en compte la indiscutible vocació turística del Principat d’Andorra. 

 

3. Vetllar pels interessos comuns dels Clubs, entitats, esportistes i altres membres que d’ella 

depenguin. 

 

4. Promoure la reglamentació a Andorra de l’esport de tir assessorant i col·laborant amb 

l’Administració en allò que hi sigui requerida. 

 

5. Ostentar la representació de les modalitats de tir a Andorra davant de l’Administració i de 

tot altre organisme oficial o particular, tant a nivell nacional com internacional. A aquests 

efectes, les persones físiques que ostentin un càrrec de representació hauran de ser de 

nacionalitat andorrana. 

 

6. Promoure i qualificar les competicions esportives de tir oficials a Andorra. Per desenvolupar 

la modalitat esportiva de tir al vol caldrà comunicar-ho a Govern, en aplicació de la Llei de 

protecció d’animals de data 29 de juliol de 1998 en el seu article 6. 

 

7. Encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional que es disputin a 

Andorra, controlant i sancionant l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits així com 

els mètodes no admesos en l'esport, en col·laboració amb els òrgans competents. 

 

8. Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren 

l'ens federatiu. 



 

 

9. Proposar al Consell andorrà de l’Esport la incorporació d'una modalitat esportiva dins de la 

Federació. 

 

10. Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb els òrgans esportius de l'administració en 

la organització o tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional 

que tinguin lloc al Principat d’Andorra. 

 

11. Col·laborar amb l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya en tot els 

que estigui relacionat amb la formació de tècnics relacionats amb l’esport i els esportistes. 

 

12. Lliurar contra pagament les llicències esportives per poder participar en activitats o 

competicions oficials dins de l'àmbit d’Andorra i internacionalment. 

 

13. Acceptar o denegar l’afiliació de membres a la Federació, conforme a les disposicions dels 

presents Estatuts i la normativa vigent. 

 

14. Obtenir i gestionar els mitjans econòmics necessaris per a la realització dels seus objectius. 

 

15. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques 

vigents en cada moment. 

 

16. En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de les disciplines i 

modalitats esportives previstes, amb especial atenció a la seguretat de l'esmentada pràctica. 

 

 

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA DE TIR 

 

Article 6 

 

Hauran d’afiliar-se a la Federació Andorrana de Tir els clubs legalment constituïts d’acord amb la 

legislació vigent que tinguin per objecte fomentar i promoure la pràctica de l’esport de tir en 

qualsevol de les seves modalitats, pagant les quotes corresponents fixades per la Junta Directiva. 

 

Les demandes d’afiliació s’adreçaran per escrit a la Junta Directiva, acompanyant una còpia dels 

Estatuts legalment autoritzats pel Ministeri competent en Esports i la llista de membres i càrrecs de la 

Junta Directiva del Club corresponent. 

 

La Junta Directiva de la Federació Andorrana de Tir acceptarà o denegarà les sol·licitats d’afiliació, 

en base als principis d’objectivitat i a la reglamentació. 

 

La pèrdua de condició de membre de la Federació de Tir es produirà en els casos següents: 

 

✓ Per voluntat pròpia, comunicada per escrit. 

 

✓ Per l'extinció o la dissolució del club, l'agrupació esportiva o la secció. 

 



 

 

✓ Per la revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent. 

 

✓ Per resolució judicial. 
 

✓ Per desqualificació en competició en haver comés un acte antiesportiu. 

 

✓ Per falta de pagament de les llicències o de les quotes a la Federació, previ requeriment 

fefaent. 

 

✓ Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent. 

 

 

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ 

 

Article 7 

 

Drets dels membres : 

 

Participar amb veu i vot en les assemblees generals d'acord amb el que disposen aquests Estatuts. 

 

Poder participar en les competicions oficials de caràcter federat organitzades o tutelades per la 

Federació Andorrana de Tir.  

 

Poder participar en competicions oficials d’àmbit internacional, sempre que sigui procedent d'acord 

amb les reglamentacions i disposicions legals vigents. 

 

Poder sol·licitar la organització de campionats i competicions de tir i el reconeixement oficial de la 

Federació Andorrana de Tir. 

 

Beneficiar-se de les prestacions o serveis de què la Federació acordi proveir els seus        membres. 

 

Contribuir als fins específics de la Federació Andorrana de Tir. 

 

Exigir que l’actuació de la Federació Andorrana de Tir s'ajusti al que disposen aquests Estatuts i la 

normativa legal vigent. 

 

Conèixer les activitats de la Federació i examinar la documentació. 

 

Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que la 

Federació Andorrana de Tir pugui organitzar. 

 

 

Obligacions dels membres : 

 

Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació Andorrana de Tir mitjançant 

les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de govern i 



 

 

d'administració de la Federació en l'àmbit de les seves competències. 

 

Complir amb els estatuts, els reglaments federatius i els acords dels òrgans de representació i 

govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències. 

 

Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de participació en els 

òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent. 

 

Comunicar o notificar a la Federació i al Ministeri competent en Esports tots aquells actes o dades 

que prevegi la Llei o que s'estableixen reglamentàriament i, en tot cas, els següents: 

 

➢ canvis de domicili social 

 

➢ modificacions o renovacions de la Junta Directiva. 

 

➢ modificacions o revisions dels estatuts o reglaments 

 

➢ convocatòries de les assemblees generals ordinàries o extraordinàries 

 

➢ calendari anyal d’activitats 

 

 

FEDERATS 

 

Article 8 

 

La integració de les persones físiques en la Federació es produeix mitjançant l’abonament de la 

llicència federativa corresponent. 

 

La Junta Directiva de la Federació Andorrana de Tir acceptarà o denegarà les sol·licitats d’afiliació, 

en base als principis d’objectivitat i a la reglamentació. En tot cas, no podrà denegar-la si la persona 

que la sol·licita reuneix les condicions necessàries per a la seva obtenció. 

 

Article 9 

 

En les llicències hi han de figurar els conceptes mínims següents: 

 

a) Nom i cognoms del federat 

 

b) Número de llicència i any en vigor 

 

c) Disciplina i categoria en cada una d’elles 

 

d) L’import de la cobertura corresponent a l’assistència sanitària quan es tracti de persones 

físiques. 

 



 

 

A proposta de la Junta Directiva, l'Assemblea General podrà incloure aquells altres conceptes 

econòmics que es consideren necessaris, i en especial una assegurança de responsabilitat civil i de 

danys a tercers, que s’haurà de contractar amb una de les entitats asseguradores d’Andorra. 

 

La Federació Andorrana de Tir, per poder expedir les llicències i per poder autoritzar la participació 

en competicions esportives oficials, exigirà com a requisit previ i imprescindible que l'esportista sigui 

andorrà o resident i que no sigui posseïdor d’una llicencia federativa de  tir d’un altre país. 

 

COMPETICIONS 

 

Article 10 

 

Les competicions esportives es classifiquen en: 

 

A. Competicions de caràcter federat 

 

B. Competicions no federades 

 

Article 11 

 

Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la 

Federació Andorrana de Tir. Aquestes competicions poden ser de diferents àmbits i amb 

participació d'esportistes professionals o afeccionats. 

 

Es consideraran competicions no federades les que promogui i organitzi qualsevol entitat esportiva 

legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d'homologades si prèviament han estat 

acceptades per la Federació Andorrana de Tir. . 

 

Pel que fa a la participació en competicions oficials (campionat d’Europa o del Món), serà requisit 

imprescindible que l’esportista sigui andorrà. 

 

Article 12 

 

És competència directa de la Federació Andorrana de Tir l’elecció dels esportistes que han 

d'integrar les seleccions nacionals i és obligació dels clubs esportius federats facilitar l’assistència 

dels esportistes a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de les 

seleccions andorranes en les competicions programades. 

 

Article 13 

 

Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no federada homologada queda coberta 

per l’assegurança de responsabilitat civil de la Federació. En qualsevol altre cas s’obliga la 

entitat organitzadora, si les seves característiques o particularitats ho exigeixen, a la concertació 

prèvia d'una modalitat especifica d’assegurança que cobreixi els eventuals danys i els perjudicis 

ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració. 

 



 

 

TITOL II 

 

ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 

 

Article 14 

 

Els òrgans de govern i de representació de la Federació són l'Assemblea General i la Junta 

Directiva. 

 

L'ASSEMBLEA GENERAL 

 

Article 15 

 

L'Assemblea General és el màxim òrgan de govern i representació de la Federació Andorrana de 

Tir, i estarà formada per tots els federats en possessió de la llicència federativa de l’any en curs i de 

l’anterior. 

 

Els seus acords vinculen tots els membres afiliats. El President de l’Assemblea General és el mateix 

President de la Junta Directiva. 

 

Article 16 

 

L’assemblea general podrà destituir automàticament la Junta Directiva en el cas que no hagin cobert 

amb aportació personal i la pertinent certificació bancària el dia de l’Assemblea General el deute que 

pugui reflectir l’estat de comptes al 31 de desembre. 

 

En el supòsit anteriorment citat de destitució de la Junta Directiva es nomenarà a continuació una 

junta gestora de 3 membres que quedarà obligada a reclamar judicialment als responsables descrits 

a l’article 25 bis el deute que s’hagi generat per la incorrecta gestió de la Junta Directiva. 

 

L’acta de l’Assemblea serà signada pels presents a la mateixa i tramesa al Ministeri de Tutela 

pertinent en un màxim de 48 hores, juntament amb els comprovants comptables que hagin generat 

la destitució. 

 

Article 17 

 

Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització han de transcórrer com a mínim 30 dies 

naturals. Les convocatòries s’han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels federats i han 

d’indicar la data, l’hora i el lloc de la realització de l’assemblea, i l’ordre del dia. La informació 

sobre les matèries objecte de l’assemblea ha de posar-se a disposició dels membres a la seu de la 

federació amb 15 dies naturals d’antelació a l’assemblea. 

 

Article 18 

 

Sense perjudici que se'n puguin assenyalar d'altres, s’escau, les competències de l’Assemblea General 

son les següents: 



 

 

 

1. Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva. 

 

2. Aprovar la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el 

compte de resultats, i aprovar el pressupost de l'exercici econòmic següent. 

 

3. Aprovar el pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus 

objectius. 

 

4. Aprovar l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut que ha de presentar la 

Junta Directiva. 

 

5. Resoldre les propostes que la Junta Directiva i les entitats afiliades presentin a 

l’Assemblea. 

 

6. Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts o dels reglaments. 

 

7. Aprovar el vot de censura. 

 

8. Fixar la quantia de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries. 

 

9. Establir les quotes extraordinàries o derrames. 

 

10. Establir el règim disciplinari. 

 

11. Dissoldre la Federació, sempre amb la conformitat del Ministeri competent en Esports. 

 

Article 19 

 

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. 

 

És ordinària l'assemblea que preceptivament ha de fer la Federació Andorrana de Tir un cop a l'any 

per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i, com a mínim, sobre les 

matèries esmentades als apartats 2, 3 i 4 de l'article anterior. L'assemblea ordinària s'ha de fer 

necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a l'acabament de l'exercici. 

 

La convocarà el President, amb un mínim de trenta dies d’antelació, adreçant carta o mail a cada 

membre, en la qual hi figurarà l’ordre del dia de la reunió, i el lloc, la data i l’hora de la primera i de 

la segona convocatòria. La segona convocatòria es farà amb una diferència mínima de mitja hora 

respecte a la primera, pel cas que no hi siguin presents com a mínim la meitat més un dels membres. 

En aquest cas, serà vàlida la reunió celebrada en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre 

d’assistents. 

 

Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin durant l'exercici. La 

convocatòria de l'assemblea extraordinària s'ha de fer per acord de la Junta Directiva, a iniciativa 

del president o de la Junta Directiva, o a petició dels membres afiliats que representen un nombre 



 

 

no inferior al 20% del total dels membres de l'Assemblea. En aquest darrer cas, des del dia en que la 

Junta Directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria, no poden passar més de trenta dies. 

 

Els acords de les assemblees s'han d'adoptar amb la majoria dels vots presents en el moment de la 

votació, llevat dels acords per als quals aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada, que 

en cap cas no podrà ser superior als dos terços dels membres presents a l'Assemblea i que en cas de 

dissolució de la Federació no seran vàlids sense la conformitat del Ministeri competent en Esports. 

 

Article 20 

 

L'assemblea general ha d'estar presidida per una mesa formada pel president i els altres components 

de la Junta Directiva de la Federació Andorrana de Tir. Ha d'actuar com a Secretari de l'assemblea 

el secretari de la Federació o qui el substitueixi, el qual n'ha d'estendre l'acta corresponent. 

 

Article 21 

 

El president, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els 

torns màxims d'intervenció, ordenar les votacions i disposar el que calgui per al bon funcionament 

de l’Assemblea. 

 

Article 22 

 

L'acta serà aprovada en Assemblea General. 

 

El president i el secretari, han de subscriure l'acta, de la qual n’informaran als membres de 

l'Assemblea i enviaran una copia al Ministeri competent en Esports en un termini màxim de un mes 

des de la data de l'aprovació. 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Article 23 

 

La Junta Directiva és l'òrgan de govern, gestió i representació democràtica dels interessos i 

funcionament de l’entitat, d'acord amb l'objecte social i els acords de l’Assemblea. 

 

De manera especial, són competència de la Junta Directiva les qüestions següents: 

 

1. L'admissió d'afiliats i federats 

 

2. La convocatòria de les assemblees ordinàries i extraordinàries. 

 

3. La presentació a l’assemblea general ordinària, en acabar l'exercici, de l'informe o la 

memòria de les activitats realitzades i de la liquidació de l'exercici econòmic vençut, amb el 

balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general d'actuació anual per a l'exercici 

següent. 



 

 

 

Article 24 

 

La junta directiva ha d’estar integrada pel nombre de membres que fixin els estatuts, que no pot ser 

inferior a 5. Es mantindrà sempre el nombre imparell en la totalitat dels seus membres. 

 

Són membres de la Junta Directiva els càrrecs i persones següents: 

 

1. El president, que és el de la Federació 

 

2. Un o dos vice-presidents 

 

3. Un secretari 

 

4. Un tresorer 

 

5. Cinc vocals i al menys un membre de cada club. 

 

Article 25 

 

Els membres de la Junta exerceixen els càrrecs gratuïtament i responen de llur actuació davant els 

socis, afiliats i tercers. 

 

Article 26 

 

La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del president. Com a mínim, 

s'ha de fer una reunió per trimestre. 

 

Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la 

componen, i els acords s'han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del president serà 

diriment en cas d'empat. 

 

Article 27 

 

El president i el tresorer (o en cas de no haver-hi tresorer, el secretari) seran a títol personal 

solidàriament responsables dels dèficits que s’hagi generat durant l’any segons la comptabilitat 

tancada i auditada al 31 de desembre. 

 

 

EL PRESIDENT 

 

Article 28 

 

El càrrec de President haurà de recaure en una persona de nacionalitat andorrana. El president de la 

Federació Andorrana de Tir ho és també de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, deté la seva 

representació legal i en presideix els òrgans de Govern. 



 

 

 

Per a l'exercici de les seves funcions, el president de la Federació Andorrana de Tir està investit de 

les més àmplies facultats de representació – tant en l’àmbit nacional com internacional -, 

d’administració i gestió de la Federació, i li corresponen totes les que no estiguin expressament 

reservades en aquests Estatuts, a l'Assemblea General. 

 

El càrrec de President federatiu es incompatible amb tot altre càrrec directiu de qualsevol altre 

entitat esportiva, llevat del Comitè Olímpic Andorrà.. 

 

 

VICE-PRESIDENT 

 

Article 29 

 

El o els vice-presidents han d'auxiliar el president en tot el que calgui i ha d'exercir les seves 

funcions d'acord amb les seves instruccions. 

 

Així mateix, ha de substituir el president en cas d'absència, vacant o malaltia. 

 

 

TRESORER 

 

Article 30 

 

La gestió econòmica de la Federació correspon al tresorer, que té com a funcions especifiques les 

següents: 

 

1. Portar la comptabilitat de la Federació. 

 

2. Proposar els cobraments i pagaments. 

 

3. Informar de la situació dels assumptes econòmics pendents i proposar les mesures que 

consideri adequades per resoldre'ls. 

 

4. Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a l'Assemblea 

General. 

 

5. Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats o adherits morosos. 

 

6. Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma solidària amb el president , 

sempre d’acord amb el que s’hagi aprovat pressupostàriament en l’Assemblea anual. 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARI 

 

Article 31 

 

Correspon al Secretari: 

 

1. Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de les juntes de 

Govern i assemblees generals i fer-ne les convocatòries. 

 

2. Estendre documents propis de la Secretaria. 

 

3. Portar els llibres de registre de membres afillats i adherits. 

 

4. Portar els llibres d'actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta 

Directiva. 

 

5. Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la seva feina 

i responsabilitats. 

 

6. Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats 

 

7. Les altres funcions que li encarregui la Junta Directiva 

 

 

VOCALS 

 

Article 32 

 

Correspon als vocals desenvolupar les funcions de col·laboració i tècniques que els confiï la Junta 

Directiva. 

 

Article 33 

 

Els càrrecs de la Junta Directiva s'elegiran a l’Assemblea ordinària per un període de quatre anys. El 

vot serà mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret. 

 

La presentació de candidatures haurà d’efectuar-se quinze dies abans de la celebració de 

l’Assemblea als locals de la Federació Andorrana de Tir i haurà d’ésser avalada per un mínim del 5% 

dels federats 

 

En cas d’empat, es farà una segona votació entre els empatats, mitja hora després d’haver finalitzat 

el recompte de vots. 

 

Article 34 

 

Cas de no presentar-se cap candidatura, la Junta Directiva sortint continuarà regint i administrant la 



 

 

Federació, i convocarà noves eleccions en el termini de tres mesos en reunió Extraordinària. 

 

Article 35 

 

En cas de cessament, defunció o dimissió del President de la Junta Directiva, el vice- president 

primer assumirà les funcions de president i convocarà una Assemblea General Extraordinària per 

procedir a l’elecció de la nova Junta Directiva. 

 

En cas de cessament, defunció o dimissió d’algun membre de la Junta Directiva que no sigui el 

President, serà substituït per la persona que acordin els restants membres de la Junta Directiva. 

 

Article 36 

 

El cessament o suspensió dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents: 

 

a) Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits. 

 

b) Per voluntat pròpia expressada per escrit. 

 

c) Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits. 

 

d) Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec. 

 

e) Decisió disciplinària 

 

f) Aprovació d'un vot de censura. 

 

 

TÍTOL III 

 

RÈGIM DOCUMENTAL I  ECONÒMIC 

 

RÈGIM DOCUMENTAL 

 

Article 37 

 

Integren el règim documental de la Federació Andorrana de Tir: 

 

a) Els llibres d'actes, on s'ha de consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea General i 

de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, els assumptes tractats i els 

acords adoptats. 

 

b) Les actes de l'Assemblea General, signades pel president i el secretari. Les actes de la Junta 

Directiva, signades pels assistents a la junta. 

 

c) El registre d'entitats federades, on s'han de fer constar de manera diferenciada els membres 



 

 

afiliats, dels quals s'ha de consignar, com a mínim, la denominació del Club, agrupació o 

secció, el seu domicili, el president de l'entitat o el responsable de la secció adherida i les 

modalitats esportives que practiquen. 

 

d) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals s'han de 

formalitzar durant el primer quatrimestre següent a l'acabament de l'exercici. 

 

e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor 

compliment dels objectius de la Federació d'acord amb el que es disposa en aquests Estatuts, 

així com els que legalment siguin requerits en cada moment. 

 

RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 38 

 

El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s'han d'aplicar les normes 

econòmiques establertes en aquests Estatuts i la normativa vigent o la que en un futur es pugui 

dictar. Així mateix, s'ha de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals. 

 

Article 39 

 

La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos de l'exercici, i 

presentar a l'Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l'exercici, els seus comptes anuals, 

que han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost de l'exercici i la 

memòria d'acord amb aquestes disposicions. 

 

Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de quinze dies abans de 

l’Assemblea a disposició dels seus membres, els quals en podran demanar una copia, que se'ls ha de 

lliurar abans que se celebri l'assemblea. 

 

Article 40 

 

Constitueixen els ingressos de la Federació Andorrana de Tir: 

 

a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de 

l'Administració pública. 

 

b) Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació. 

 

c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives. La quota de 

federat serà igual per tothom, excepte pels menors de 21 anys i els majors de 65 anys, els 

quals gaudiran d’una reducció del 50%. I en el cas dels menors de 21 anys endemés, no 

pagaran quota d’inscripció. 

 

d) Les sancions pecuniàries que s'imposin als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat 

amb la legislació vigent. 



 

 

 

e) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials. 

 

f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin. 

 

g) Els ingressos que obtingui en relació amb l'organització de proves o activitats esportives. 

 

h) Les ajudes rebudes d'empreses o particulars per a la promoció i desenvolupament de 

l’esport de tir a Andorra. 

 

i) Qualsevol altre ingrés acceptat i aprovat per la Junta Directiva. 

 

 

TÍTOL IV . ÀMBIT JURISDICCIONAL 

 

Article 41 

 

Contra tots els actes i acords dels òrgans de la Federació Andorrana de Tir es podrà recórrer, una 

vegada esgotats els recursos Federatius a la Comissió Jurídica Esportiva és l’òrgan adscrit 

orgànicament al Ministeri competent en esports que, actuant amb total independència, decideix en 

darrera instància administrativa sobre les qüestions en matèria esportiva de la seva competència. 

Les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva exhaureixen la via administrativa. 

 

 

TITOL V 

 

REFORMA I DISSOLUCIÓ DELS ESTATUTS  

 

 REFORMA 

 

Article 42 

 

Per procedir a la reforma i modificació dels estatuts és necessari que s'acordi en Assemblea general 

extraordinària per majoria dels vots dels assistents. 

 

A la convocatòria de l'Assemblea, s'ha d'indicar clarament els articles que seran objecte de la reforma 

o modificació i s'ha d’anunciar als membres de l'Assemblea, que disposaran d'una copia de les 

modificacions proposades a la Secretaria de la Federació Andorrana de Tir amb una antelació de 

quinze dies a la data de l’assemblea. 

 

Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se'n remetrà una copia al Ministeri 

competent en Esports, per que doni la seva conformitat. 

 

 

 

 



 

 

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

 

Article 43 

 

La Federació Andorrana de Tir s’extingirà com a tal per les causes següents: 

 

a) Acord de l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de dos 

terços dels membres de la Federació Andorrana de Tir, sempre que representin la majoria dels 

membres amb dret a vot de l’Assemblea. 

 

b) La revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent. 

 

c) La fusió o absorció amb altres federacions esportives. 

 

d) Resolució judicial motivada. 

 

e) Imperatiu legal. 

 

f) La inactivitat esportiva durant més de dos anys. 

 

g) Qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent. 

 

Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea anomenarà una Comissió Liquidadora, que 

substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes facultats per al 

compliment de la mateixa missió. 

 

Realitzat l'actiu i pagat el passiu, el patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà en 

l’àmbit esportiu, i a aquest efecte s'haurà de comunicar la dissolució al M. I. Govern d’Andorra per 

que doni a aquests béns al foment i la pràctica de l'activitat esportiva. 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

PRIMERA.- Els estatuts de les Federacions, així com les modificacions, es publicaran, una vegada 

aprovats administrativament, en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

 

SEGONA.- Els reglaments de les Federacions, així com les modificacions, es publicaran, una vegada 

aprovats administrativament, en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i s’inscriuran en el 

Registre d’Entitats esportives. 

 

TERCERA.- Els Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 

d’Andorra. 

 

 

 

 



 

 

 
 

El jutge o àrbitre es qui garanteix l'equitat esportiva. La seva primera qualitat ha de ser la 

imparcialitat. La seva presència es necessària per fer respectar les regles per tots els participants. La 

seva actitud i el seu comportament seran sempre apreciats pels competidors.  

 

MISSIÓ 

 

Article 1 

 

El jutge o àrbitre es un tirador que accepta donar el seu temps per a que la pràctica del tir esportiu 

de competició o d'esbarjo es desenvolupi dintre de les millors condicions d'organització, de 

seguretat i d'equitat entre tots els competidors. Serà aquest qui ha de dirigir les tirades organitzades 

al seu club per preparar els tiradors per a la competició. Això permetrà el bon desenvolupament de 

competicions esportives de tots els nivells, fent aplicar la reglamentació sense perdre de vista que es 

tracta d'una reglamentació esportiva i no d'una aplicació rígida de les normes. 

 

Alguns exemples de les seves funcions: 

 

a) Abans de la competició control de les armes i equips 

b) Control de les posicions de tir i resolució de possibles incidents 

c) Registre i recompte dels resultats 

d) Com a membre de la organització: verificació de les instal·lacions de tir, tractament de les 

reclamacions, verificació de la classificació per categories,... 

 

La diversitat de les funcions d’àrbitre exigeix una llarga formació que solament serà assolida per 

mitjà d’una pràctica continuada. 

 

REQUISITS 

 

Article 2 

 

Com ser àrbitre:  

 

1. Tenir passaport andorrà o autorització de residència i treball (mínim 3 anys). 

2. Estar federat a la FAT 

3. Tenir 21 anys 

4. Tenir el diploma de català nivell B1 (àrbitre nacional o internacional) 

5. Tenir coneixements de llengua anglesa (àrbitre internacional) 

6. Superar satisfactòriament un examen escrit i pràctic desenvolupat per un membre habilitat 

de la federació espanyola o francesa (examen convocat per la FAT). 

7. Tenir coneixements sobre la normativa de seguretat lligada a la pràctica esportiva i a la 

competició. 

 

Qui vulgui esdevenir àrbitre, haurà de practicar el tir esportiu (tot àrbitre ha d’haver practicat 

l’esport que vol jutjar) i haver participat assíduament en competicions (per entendre l’estat d'estrès 
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d’un competidor). Haurà de tenir un perfil pedagògic amb aptituds per ser àrbitre. I coneixements 

de les diferents disciplines que hi ha dintre de la FAT, i que vulgui arbitrar. 

 

Els àrbitres andorrans en els seus respectius nivells, tan sols podran àrbitrar a Andorra. Per fer-ho a 

l’estranger (els àrbitres internacionals andorrans), ho hauran de comunicar per escrit a la federació 

andorrana de tir, 30 dies abans de la celebració de la competició. 

 

La llista de disciplines de tir es: 

 

➢ I.S.S.F.   Silueta, Plat, Vol 

➢ M.L.A.I.C.   Armes antigues 

➢ W.B.S.F.   Bench Rest 

➢ I.D.P.A.   Tir defensiu 

➢ I.P.S.C.   Recorreguts de tir 

 

OBJECTE SOCIAL 

 

Article 3 

 

La Federació Andorrana de Tir promourà la formació i pràctica difonent els principis bàsics, els 

fonaments ètics i les principals normes esportives establertes en els reglaments de les diferents 

disciplines de tir. Als quals la federació s'adhereix expressament en lletra i filosofia.  

 

Article 4 

 

Lluitar per l'estricte compliment del reglament i els estatuts de les diferents modalitats de tir, en tot 

el seu àmbit d'actuació. 

 

Article 5 

 

Procurar l'intercanvi d'informació i l'enfortiment dels vincles d'amistat i respectiu recolzament entre 

totes les entitats esportives, nacionals o estrangeres, actuals o futures, dedicades a la pràctica del tir 

esportiu/olímpic. 

 

Article 6 

 

Obrir i mantenir un registre de jutges (àrbitres) nacionals de tir esportiu/olímpic. 

 

Article 7 

 

Prestar assessorament tècnic i reglamentari a tota institució relacionada amb l'esport del tir, que ho 

requereixi i reglamentar la organització, homologar el disseny de les proves, supervisar el 

desenvolupament i actuar, com únic jutge autoritzat en els campionats oficials, sota l'estricte 

compliment de les normatives o reglaments de les diferents modalitats de tir, i dels seus estatuts. 

 

 



 

 

Article 8 

 

Coordinar i gestionar els cursos formatius i de perfeccionament d'oficials  en els seus distints 

nivells. 

 

Article 9 

 

Atorgar les distintes categories als jutges d'acord amb la seva experiència i preparació. 

 

Article 10 

 

Complir amb totes les normes exigides per la IROA (International Range Officers Association), o 

les federacions concernides. 

 

ELS MEMBRES 

 

Article 11 

 

Hi ha 2 classes de membres:  

 

A. Àrbitre en actiu 

 

1. Àrbitre de club- nivell 1 

2. Àrbitre nacional - nivell 2 

3. Àrbitre internacional - nivell 3 

 

B. Àrbitre en suspensió. S’hi trobarà aquell àrbitre després d’una sanció o sota la seva 

demanda, per no continuar arbitrant temporalment. 

 

 

JURISDICCIÓ DELS ÀRBITRES 

 

Article 12 

 

Cap àrbitre de nivell 1 o 2 pot arbitrar competicions fora del territori nacional. Tan sols aquells 

àrbitres de nivell 2 que hagin sol·licitat a la FAT la seva voluntat d'esdevenir àrbitre de nivell 3 i 

hagi estat acceptat, podran arbitrar a l'estranger competicions de nivell 3. 

 

Un cop informada la Junta de la Federació Andorrana de Tir, per escrit, i amb una antelació de 30 

dies (abans de cadascuna de les competicions en les quals hi vulgui arbitrar), amb el vist-i-plau de la 

Federació Andorrana de Tir, hi podrà arbitrar. 

 

Article 13 

 

Procediment per a l'admissió de membres: 

 



 

 

Tot aspirant a jutge haurà de dirigir una sol·licitud degudament firmada a la Junta Directiva de la 

Federació. 

 

La Junta Directiva de la Federació estudiarà la sol·licitud, la qual es sotmetrà a votació per a la seva 

aprovació. 

 

Complerts els tràmits anteriors i no existint objecció, serà considerada la seva sol·licitud com 

acceptada provisionalment. 

 

Un cop l'aspirant sigui acceptat provisionalment, procedirà a la realització del curs d'àrbitre. 

 

Un cop aprovi el curs d'àrbitre, haurà d'abonar una taxa a la Federació Andorrana de Tir, quedant 

l'import anual establert en junta. I es procedirà a l'expedició del carnet que l'acreditarà com àrbitre 

provisional. 

 

Posteriorment a això, i un cop aprovat el curs d'àrbitre haurà d'arbitrar en el seu club un mínim 1 

any (mínim 5 competicions), per poder realitzar el curs d'àrbitre nacional haurà d'arbitrar a Andorra 

mínim 1 any (mínim 2 competicions), i per optar a àrbitre de nivell 3, haurà d'arbitrar 5 

competicions de nivell 3 o superior en un període màxim de 2 anys. 

 

En el cas de no superar els exàmens per canviar de nivell, l'aspirant haurà de continuar en període 

de pràctiques un any, abans de poder-se tornar a examinar.  

 

La Federació Andorrana de Tir serà la encarregada de la formació inicial i de la formació 

continuada dels arbitres en les diferents disciplines (formació que anirà a càrrec dels alumnes). 

 

FORMACIÓ I AVALUACIÓ 

 

Article 14 

La formació dels jutges-arbitres s’efectuarà sota la organització de la Federació Andorrana de Tir. 

Aquesta formació estarà basada en els coneixements generals sobre el tir: 

 

1. Estudi de les regles de seguretat lligades a la pràctica esportiva i en competició. 

2. Pedagogia per a l’actitud d’un jutge àrbitre. 

3. Estudi de les diferents disciplines de tir. 

 

A la finalització d’un curs de formació, l’alumne passarà un examen escrit i una prova pràctica. De 

superar-ho obtindrà el títol de àrbitre de nivell 1. Aquest títol li permetrà de participar i arbitrar en 

la disciplina en la qual s’ha especialitzat. 

 

L’examen serà fet i supervisat per un delegat de la Federació Espanyola de Tir Olímpic o per la un 

delegat de la Federació Francesa de Tir, sota supervisió de la Federació Andorrana de Tir. 

 

 

 

 



 

 

DRETS I OBLIGACIONS 

 

Article 15 

La motivació principal d’un àrbitre es la de servir. Aquest acte de voluntariat, reconeix un deures i 

uns drets. 

 

Drets:  

 

a) Gaudir de les avantatges i beneficis que ofereixi la federació als àrbitres. 

b) Presentar a la Junta Directiva de la Federació iniciatives. 

c) Participar en reunions i esdeveniments de caràcter social, cultural o esportiu que es 

desenvolupin. 

d) Rebre assessoria tècnica sobre las normatives ISSF o IROA. 

e) Ser escoltat davant de la Junta de la Federació sobre qualsevol queixa que es pronunciï en la 

seva contra i que impliqui sanció. 

 

Deures: 

 

a) Estar disponible. 

b) Acceptar de participar a la formació o formacions continuades que es facin. 

c) Arbitrar els campionats en els quals ha acceptat participar-hi. 

d) Aplicar el reglament, sense interpretacions, i fer-lo respectar. 

e) Informar de cadascun dels campionats jutjats. 

f) Complir amb el pagament de la quota. 

g) Mantenir un comportament correcte, ja sigui en les seves manifestacions verbals com 

escrites en la seva relació amb la Federació o amb la resta d'àrbitres 

 

Arbitrar significa 

 

1. Participar activament en la organització i desenvolupament d’una competició. 

2. Vetllar per l’aplicació dels reglaments. 

3. Ser puntual, competent i digne del lloc que ocupa. 

4. Ajudar els tiradors, sense practicar el coaching. 

 

L’actitud ha d’esser 

 

1. El perfecte coneixement i comprensió dels reglaments. 

2. El coneixement de la organització d’una competició. 

3. El correcte comportament d’un àrbitre sobre el terreny (vestimenta, actitud, vocabulari,...) 

4. La revisió i actualització de coneixements (modificacions als reglaments). 

 

Un bon jutge o àrbitre es la garantia de la qualitat d’una competició.  

 

 

 

 



 

 

COMPORTAMENT D’UN ÀRBITRE EN UNA COMPETICIÓ 

 

Article 16 

 

El jutge haurà de permetre als tiradors, amb la seva actitud, que donin el màxim de les seves 

possibilitats. En un clima de confiança recíproca, sabent d’un costat i de l’altre que hi ha un 

reglament que deu d’esser respectat i aplicat sense cap interpretació. 

 

Per la seva competència, la puntualitat, la calma, la precisió i la claredat en els comandaments, farà 

que la competició es desenvolupi en les millors condicions possibles. Ja que el competidor no 

sentirà la pressió d’un àrbitre que l’únic que busca es sancionar-lo. 

 

Actituds a evitar: 

 

✓ Estar molt a prop del tirador. 

✓ Mirar un tirador molt insistentment. 

✓ Parlar amb un tirador, un altre àrbitre, o amb un espectador parlant fort i molestant. 

 

Actituds prohibides: 

 

✓ Fumar 

✓ Ser agressiu envers un tirador, un altre àrbitre, o un espectador. 

✓ Ser familiar amb un tirador. 

✓ Adoptar una actitud molt intransigent o molt laxa. 

✓ Tenir una actitud en contra del bon funcionament de la competició. 

✓ Criticar els altres arbitres o la organització de la competició o a la Federació. 

✓ Transgredir les regles de l’arbitratge. 

✓ Prendre iniciatives personals. 

 

Actituds a adoptar: 

 

✓ Assistir a les reunions d’arbitratge que hi ha abans de l’inici de la competició. 

✓ Prendre coneixement de la disposició de la competició. 

✓ Respectar els competidors 

✓ Tenir constantment una actitud i una vestimenta correcta. 

✓ Limitar les seves conversacions als únics propòsits relatius a la competició. 

✓ Comportar-se durant la competició com si cada tirador fos un desconegut. 

 

SANCIONS 

 

Article 17 

 

La junta de la federació podrà imposar les següents sancions: 

 

1. Amonestació 

2. Suspensió 



 

 

3. Cancel·lació definitiva 

 

Amonestació: 

 

Serà una sanció imposada per la Junta Directiva de la FAT, per mitjà d'una comunicació escrita al 

membre, fent un toc d'atenció per la falta comesa o per l'incompliment de les disposicions i/o 

reglaments de la federació. 

 

Causes d'amonestació: 

 

a) Impago de les quotes, després d'ésser requerit 

b) Incompliment de les tasques específiques atribuïdes. 

 

Suspensió:  

 

La Junta Directiva de la Federació podrà aplicar la sanció de suspensió dels drets com a àrbitre fins 

al terme d'un any, als membres que incompleixin el següent paràgraf. La suspensió d'un membre 

serà comunicada als clubs mitjançant circular. Contra aquesta determinació solament procedeix 

recurs davant la mateixa Junta Directiva. 

 

Causes de suspensió: 

 

a) Transcorre dos mesos sense complir amb el pagament de la quota d'àrbitre. 

b) Comportament indegut en assemblea, reunions de la federació o qualsevol esdeveniment en 

el qual la imatge de la Federació o del Principat d'Andorra es vegi perjudicada. 

c) Executar les funcions sense imparcialitat, i faltant a la moral i ètica d'un bon àrbitre. 

 

Cancel·lació definitiva:  

 

La junta directiva proposarà la suspensió definitiva, si es donen una o més causes per fer-ho. Contra 

aquesta decisió solament es podrà fer recurs davant la Junta Directiva de la Federació. 

 

Causes de cancel·lació definitiva: 

 

a) Reincidència en les causes de suspensió. 

b) No reunir els arbitratges suficients per ser àrbitre. 

c) No abonar les quotes anuals d'àrbitre de forma reiterada. 

d) Incórrer en una situació que vagi en contra dels estatuts de la federació, el reglament de la 

ISSF o de la IPSC, o sigui falta de moral i ètica per un àrbitre, en la seva actuació com a tal. 

e) Per renuncia voluntària. 

 

REMUNERACIÓ 

 

Article 18 

 

Els àrbitres hauran de ser remunerats en l'execució de les seves funcions. Assolint aquestes despeses 



 

 

el club organitzador. 

 

Tirada social: 20 € per dia de competició 

Campionat d'Andorra: 60 € per dia de competició 

Campionats de nivell 3 o internacionals: 100€ per dia de competició en prematch i 125€ per dia de 

competició en main match. 


